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ABSTRAK 

Fitriani, Ella Nur. 2019. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fiqih dengan 

menggunakan strategi everyone is a teacher here pada siswa kelas X 

IPS di MA Putri Ma’arifPonorogo tahun pelajaran 2018-2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr.JU’SUBAIDI, M.Ag. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa kurangnya keaktifan 

belajar dalam proses kegiatan pembelajaran fiqih ketika berlangsung didalam 

kelas. Hal ini dikarenakan guru belum menggunakan strategi pembelajaran yang 

menarik, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

fiqih. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dari guru dalam mengajar dikelas 

agar siswa dapat merespon dengan aktif dan mampu memahami materi pelajaran 

fiqih dengan baik.   

Penelitian ini bertujuan untuk (1)Peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran fiqih siswa kelas X IPS MA Putri Ma’arifPonorogo. (2)Peningkatan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran fiqih siswa kelas X IPS MA Putri 

Ma’arifPonorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), 

dengan menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 4 tahapan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi dan refleksi. Keempat tahapan 

tersebut dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus difokuskan pada materi fiqih. 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Putri Ma’arifPonorogo dengan subjek 

penelitian kelas X IPS.  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukkan bahwa 

strategi Everyone is a Teacher Here mampu meningkatkan keaktifan pada mata 

pelajaran fiqih, Hal ini dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan pada 

penelitian siklus I yaitu keaktifan dalam presentasi 69,23%, keaktifan dalam 

memberikan tanggapan 61,54%, dan keaktifan dalam bertanya 65,38%. Pada 

siklus II meningkat menjadi keaktifan dalam presentasi 92,30%, keaktifan dalam 

memberikan tanggapan 88,46%, dan keaktifan dalam bertanya 76,92%. 

Sedangkan peningkatan pada hasil belajar yakni terjadi peningkatan yang 

signifikan pada penelitian siklus I, yaitu ketuntasan hasil belajar 57,69% 

meningkat pada siklus II menjadi 96,15%. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 74,62, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

mencapai 96,92 yang berarti terjadi peningkatan yang sangat baik. Dengan 

demikian strategi Everyone is a Teacher Here dapat diterapkan dengan baik dalam 

proses pembelajaran Fiqih di kelas X IPS MA Putri Ma’arifPonorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan merupakan usaha sadar terencana yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun 

kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran 

dan pelatihan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha mendewasakan 

dan memandirikan manusia melalui kegiatan yang terencana dan disadari 

melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru.1 

       Dunia pendidikan pada saat ini mempunyai permasalahan, dan hal inilah 

yang menjadi bidang garapan yang harus diselesaikan oleh pendidikan. Salah 

satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini yaitu rendahnya 

peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan hasil yang dicapai 

siswa. Rendahnya peran aktif siswa dan hasil belajar ditandai oleh pencapaian 

prestasi belajar yang belum memenuhi standar kompetensi seperti tuntutan 

kurikulum.  

       Ilmu pendidikan (agama) islam adalah suatu ilmu yang membicarakan 

tentang upaya pengembangan secara sistematis bagaimana proses 

mendidikkan ajaran islam melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan 

 
1 Muhamad Irham dan Novan Ardy  Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2013), 19. 
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yang dilakukan oleh orang ke orang lain agar islam dapat dijadikan sebagai 

panutan (way of life).2 

       Dalam setiap mata pelajaran yang salah satunya dalam pelajaran 

pendidikan agama islam termasuk pada mata pelajaran fiqih, proses belajar 

yang dilakukan siswa terbatas penguasaan materi pelajaran atau penambahan  

pengetahuan sebagai bahan ujian atau tes. Dengan demikian pelajaran fiqih 

seharusnya mengacu pada pencapaian kompetensi. Artinya, pelajaran fiqih 

tidak hanya sekedar pelajaran yang harus dihafal, tetapi bagaimana materi 

pelajaran yang dihafalnya itu dapat mengembangkan sikap dan kemampuan 

serta siswa dapat mempraktikannya secara langsung dalam kehidupan sehari-

hari sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan siswa. 

       Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa belajar melalui berbagai 

pengalaman belajar hingga terjadi perubahan dalam dirinya baik dari aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Adapun untuk mengaktifkan siswa agar 

suka rela tumbuh kesadaran mau dan senang belajar, Peneliti harus 

merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan 

kegiatan belajar secara aktif, baik fisik maupun mental. Siswa akan belajar 

aktif apabila rancangan pembelajaran yang disusun mengharuskan siswa 

berpartisipasi baik secara sukarela maupun terpaksa menuntut siswa 

melakukan kegiatan belajar. Rancangan pembelajaran yang mencerminkan 

kegiatan pembelajaran secara aktif perlu didukung oleh kemampuan peneliti 

menfasilitasi kegiatan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

 
2 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 6. 
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       Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku, yang mana perilaku hasil belajar 

tersebut relatif menetap, baik perilaku yang dapat diamati secara langsung 

maupun tidak dapat diamati secara langsung yang terjadi pada individu 

sebagai sebuah hasil latihan dan pengalaman sebagai dampak interaksi 

antarindividu dengan lingkungannya.3 

       Penyempurnaan kurikulum yang dilakukan pemerintah hampir setiap 

tahun, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara kita ini. 

Peningkatan kurikulum ini ditunjukkan dengan adanya perubahan pada pola 

kegiatan belajar mengajar yaitu dengan memilih media pendidikan, memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai, dan menentukan pola penilaian hasil 

pembelajaran. Pembaharuan kurikulum akan lebih bermakna jika diikuti oleh 

perubahan praktik pembelajaran di kelas yang dengan sendirinya akan 

mengubah praktik penilaian. Namun pada kenyataannya itu semua masih jauh 

dari harapan, itu semua bukanlah menjadi halangan bagi kita yang ingin 

melihat dunia pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan. Untuk itulah 

perlunya terobosan-terobosan yang baru dari pihak-pihak yang berkompeten 

terhadap dunia pendidikan, khususnya guru. 

       Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita saat ini adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak 

kurang didorong untuk aktif dalam kegiatan belajar. Proses pembelajaran di 

dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk  menghafal dan 

 
3 Ibid, 118. 
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menerapkan informasi. Anak dipaksa untuk memahami informasi yang 

diingatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika 

anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis akan tetapi mereka 

kurang dapat mengaplikasikannya.  

       Dalam kenyataannya, tidak sedikit dari proses pembelajaran tidak 

mampu mencapai tujuan yang diharapkan karena kurangnya variasi 

pembelajaran, hal ini mengakibatkan keaktifan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran menurun dan mengakibatkan proses belajar mengajar kurang 

menarik dan terkesan monoton, sebagai efeknya pemahaman peserta didik 

dan   hasil belajar terhadap bidang studi kurang maksimal dan tidak sesuai 

harapan.      

       Dalam upaya untuk mengefektifkan proses pembelajaran semua metode 

pada dasarnya baik dan mengandung keaktifan belajar, yang perlu 

diperhatikan oleh Peneliti adalah bahwa sebagai fasilitator dalam 

mengoptimalkan terhadap keaktifan siswa, Peneliti dapat memilih dan 

menggunakan metode mengajar yang tepat yang paling banyak melibatkan 

keaktifan siswa dalam belajar. Ada berbagai macam strategi pembelajaran 

aktif, salah satunya adalah strategi everyone is a teacher here. Strategi ini  

memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk  bertindak sebagai guru bagi 

siswa lain. Pembelajaran dengan berbasis pada pelibatan peserta didik untuk 

aktif berpartisipasi dan melakukan sendiri, merupakan kunci pembentukan 
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pengalaman belajar yang sangat memungkinkan bagi peserta didik untuk 

mengetahui, memahami, meresapi, dan membuktikan dalam perbuatan.4 

       Berangkat dari itu semua maka perlu diterapkan dan dikembangkan 

sebuah strategi pembelajaran yang efektif, mengikut sertakan siswa, karena 

sebuah pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dapat mendorong dan 

merangsang diri siswa untuk bersikap aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian siswa akan terdorong untuk mendapatkan hasil belajar yang 

diinginkan. Dengan demikian, pemilihan dan pemanfaatan strategi 

pembelajaran yang tepat pada pengajaran Fiqih di MA Putri Ma’arif  

Ponorogo, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya bidang pengajaran Fiqih, sehingga pada gilirannya 

akan mampu menyumbang tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar Fiqih dengan strategi strategi 

everyone is a teacher here siswa kelas X  IPS MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

Dan judul penelitian ini adalah “Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

fiqih dengan menggunakan strategi everone is a teacher here pada siswa 

kelas X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2018-2019” 

 

 

 

 

 
4 Ibid, 191. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

       Kurangnya keaktifan siswa pada saat kegiatan pembelajaran Fiqih 

berlangsung karena guru belum mengimplementasikan strategi 

pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan keaktifan siswa.   

2. Pembatasan Masalah 

       Penelitian ini hanya fokus kepada keaktifan siswa yang meliputi 

perhatian siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fiqih. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas X IPS di MA Putri 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Materi yang akan 

disampaikan ialah materi yang ada dalam Pelajaran Fiqih kelas X MA 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

C. Rumusan Masalah 

       Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan strategi everyone is a teacher here dalam 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran fiqih pada siswa kelas 

X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo ? 

2. Bagaimana penerapan strategi everyone is a teacher here dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih pada siswa 

kelas X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo ? 
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D. Tujuan penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran fiqih siswa kelas X IPS 

MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fiqih siswa kelas X 

IPS MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

E. Kontribusi Hasil Penelitian 

Kontribusi hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

a. Bagi guru MA Putri Ma’arif Ponorogo 

1) Diharapkan bermanfaat dalam upaya pengelolaan proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Bagi Sekolah MA Putri Ma’arif Ponorogo 

1) Mendapat informasi tentang strategi pembelajaran ini yang nantinya 

dapat diterapkan dikelas lain dan guru lain. 

2) Pengembangan penelitian lebih lanjut, yakni dapat dijadikan sebagai 

acuan pertimbangan dalam menambah cakrawala berfikir.  

F. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

menelaah isi kandungan yang ada dalam laporan penelitian. Penelitian ini 

terdiri dari lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:  
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       Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

       Bab kedua, adalah landasan teori tentang media pembelajaran, dan hasil 

belajar, serta kerangka berpikir, telaah hasil penelitian terdahulu dan 

pengajuan hipotesis tindakan. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan 

teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

       Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi objek 

penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan jadwal penelitian. 

       Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan kegiatan per siklus, proses 

analisis data per siklus,  deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi.  

       Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab 

ini berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil inti sari dari 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, maka 

peneliti mengambil penelitian yang disusun oleh Erik Eka Musayada, 

skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi Mind Mapping dan 

Demonstrasi untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih (Penelitian Tindakan Kelas di 

MTs Thoriqul Huda Kandangan Kebonsari Madiun Kelas IX Semester 

Genap Tahun Ajaran 2010-2011)”. Skripsi ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Berdasarkan strategi yang digunakan 

menghasilkan sebagai berikut:  

a. Dengan metode Mind Mapping dan Demonstrasi pada mata pelajaran 

Fiqih, pada siklus I peserta didik yang aktif mencapai 33,33% pada 

siklus II mencapai 66,66%, dan pada siklus III mencapai 100%. 

b. Dengan metode Mind Mapping dan Demonstrasi pada mata pelajaran 

Fiqih, telah mengalami peningkatan pada hasil belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari perubahan prosentase hasil belajar, pada siklus I peserta 

didik yang sudah tuntas mencapai 52,1%, pada siklus II peserta didik 

yang tuntas mencapai 82,60%, dan pada siklus III mencapai 100%. 

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

15 
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meneliti tentang hasil belajar. Sedangkan perbedaannya adalah dalam 

penelitian terdahulu menggunakan strategi Mind Mapping dan 

Demonstrasi, sedangkan penulis menggunakan strategi Everyone is a 

Teacher here. Selain itu materi yang dibahas juga berbeda, tempat 

penelitian di MTs Thoriqul Huda Kandangan Kebonsari Madiun 

sedangkan penulis di kelas X IPS MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, maka 

peneliti mengambil penelitian yang disusun oleh Dessy Nur Hamimah, 

skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI STRATEGI MODELING THE 

WAY DALAM  MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR AKIDAH 

AKHLAK SISWA KELAS VIII DI MTS PSM NITIKAN TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018 (Penelitian Tindakan Kelas pada Pembelajaran 

Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs PSM Nitikan Plaosan Magetan)”. 

Skripsi ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). 

Berdasarkan strategi yang digunakan menghasilkan sebagai berikut:  

a. Dengan metode Modelling The Way pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak pokok bahasan Akhlak Terpuji, pada siklus I peserta didik yang 

aktif berdiskusi mencapai 77,5% pada siklus II mencapai 95%, yang 

aktif bertanya pada siklus I mencapai 70% dan siklus II 92,5%, yang 

aktif bermain peran pada siklus I mencapai 75% dan siklus II mencapai 

95 %. 

b. Dengan metode Modelling The Way pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak, telah mengalami peningkatan pada hasil belajar. Hal ini dapat 
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dilihat dari perubahan prosentase hasil belajar, pada siklus I peserta 

didik yang sudah tuntas mencapai 70%, pada siklus II peserta didik 

yang tuntas mencapai 100%. Persamaan dalam penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang keaktifan dan hasil 

belajar. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu 

menggunakan strategi Modelling The Way, sedangkan penulis 

menggunakan strategi Everyone is a Teacher here. Selain itu materi 

yang dibahas juga berbeda, tempat penelitian di Kelas VIII MTs PSM 

Nitikan Plaosan Magetan sedangkan penulis di kelas X IPS MA Putri 

Ma’arif Ponorogo. 

B. Landasan Teoritik 

1. Strategi pembelajaran Everyone is  a teacher here  

       Strategi dapat diartikan sebagai teknik dan usaha untuk mencapai 

tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang 

diinginkan).  Joni berpendapat bahwa yang dimaksud strategi adalah 

prosedur yang digunakan untuk memberikan susunan yang konduktif 

kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.5 

       Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru dengan 

menggunakan kecakapan dan sumber daya pendidikan yang tersedia untuk 

mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif antara lingkungan dan 

 
5 Anas Salahudin, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 106. 
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kondisi yang paling menguntungkan. Lingkungan disini adalah lingkungan 

yang memungkinkan peserta didik belajar dan guru mengajar.6 

       Definisi yang lebih komperhensif mengenai strategi pembelajaran 

dikemukakan oleh Dick dan Darey, mereka menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru  dalam rangka 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.7 

       Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh guru untuk memanfaatkan 

sumber belajar yang ada, guna mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. Strategi belajar mengajar merupakan siasat guru untuk 

mengoptimalkan interaksi antara peserta dengan komponen-komponen 

lain dari sistem intruksional secara konsisten.8 

       Menurut pengertian ini strategi belajar-mengajar meliputi rencana, 

metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan 

seperangkat metode pengajaran. Strategi dapat diartikan sebagai aplan of 

operation achieving something “rencana kegiatan untuk mencapai 

sesuatu”. Sedangkan metode ialah a way in achieving something “cara 

untuk mencapai sesuatu”. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan 

seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian maka 

 
6 Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Sukses Offset,2009), 37. 
7 Suyadi, Strategi Pemebelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2013), 14. 
8 Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, 37. 
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metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar 

mengajar. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, 

media pendidikan, materi pengajaran, organisasi adalah: waktu tersedia, 

kondisi kelas dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung 

strategi belajar-mengajar. Metode dapat dikatakan tepat guna bila 

mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sejalan dengan tema/materi 

dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal 

yang terkandung dalam tujuan pendidikan islam. Untuk itu untuk 

menerapkan pendidikan islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

metodologis yang dijadikan sebagai landasan psikologis untuk 

memerlancar proses pendidikan islam agar sejalan dengan ajaran islam.9 

       Ada beberapa komponen dalam strategi pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut adalah:  

a. Tujuan pengajaran, tujuan pengajaran merupakan acuan yang 

dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar.  

b. Guru, masing-masing guru berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, 

kemampuan menyajikan pelajaran, gaya mengajar, pandangan hidup 

dan wawasan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam 

pemilihan strategi belajar mengajar yang digunakan dalam program 

pengajaran. 

 
9 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 139. 
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c. Peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, hal ini perlu 

dipertimbangkan dalam menyusun strategi belajar mengajar yang tepat.  

d. Materi pelajaran, materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal 

(isi pelajaran dalam buku teks resmi/buku paket di sekolah) dan materi 

informal (bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan 

sekolah). 

e. Metode pengajaran, ada berbagai metode pengajaran yang perlu 

dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. 

f. Media pengajaran, merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang 

disediakan guru untuk mendorong siswa belajar.10 

       Sebagai mana disebutkan bahwa banyak sekali strategi baru dalam 

pembelajaran. Dari berbagai strategi baru dalam pembelajaran tersebut, 

sebenarnya bisa digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. 

Hal ini sebagai upaya pengembangan dari metode-metode lama yang 

kadang dianggap kurang banyak melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

       Salah satu strategi pembelajaran tersebut adalah strategi everyone is a 

teacher here. Strategi ini adalah salah satu strategi dalam model 

pembelajaran aktif (active learning). Strategi Pembelajaran Everyone is a 

teacher here adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik 

 
10 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 91.  
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dengan maksud meminta peserta didik untuk semuanya berperan menjadi 

narasumber terhadap semua temannya di kelas belajar.11 

       Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisispasi kelas secara 

keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberikan kesempatan 

kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.12 

       Strategi Ini merupakan sebuah strategi yang mudah, guna memperoleh 

partisipasi kelas secara keseluruhan dan tanggung jawab secara individu. 

Strategi ini memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk 

bertindak sebagai seorang “pengajar” terhadap peserta didik lain. Dengan 

strategi ini, peserta didik yang selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta 

dalam pembelajaran secara aktif. 

       Pembelajaran everyone is a teacher here (semua orang adalah guru) 

adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat 

belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi, untuk mengembangkan 

Interaksi pembelajaran siswa dilakukan dengan  siswa menulis pertanyaan 

dikartu index dan mempersiapkan jawabannya, dan berkomunikasi, karena 

dengan berkomunikasi pembelajaran dititik beratkan pada hubungan  antar 

individu dan sumber belajar yang lain dan berorientasi pada kemampuan 

individu untuk berhubungan dengan sumber belajar tersebut. Teknik 

pembelajaran  ini memotivasi semua siswa untuk aktif dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengajar temannya dan mempelajari 
 

11 Ibid, 190. 
12 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: CTSD, 2002), 58. 
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sesuatu dengan baik pada waktu yang sama, serta dapat membuat 

pertanyaan dan mengemukakan pendapat.                 

Langkah-langkah penerapan strategi ini adalah sebagai berikut: 

a. Berikan bahan bacaan dan minta peserta didik untuk membaca bahan 

tersebut. 

b. Bagikan secarik kertas kepada seluruh peserta didik 

c. Mintalah peserta  didik untuk membuat pertanyaan dari bahan tersebut 

dan ditulis di kertas. 

d. Mintalah peserta didik mengumpulkan pertanyaan yang ditulis 

e. Kocoklah kertas pertanyaan tersebut, lalu bagikan kembali kepada 

semua peserta didik. 

f. Mintalah peserta didik membaca dalam hati sambil memikirkan 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

g. Panggil secara bergantian setiap peserta didik untuk membaca 

pertanyaan dan jawaban masing-masing. 

h. Minta peserta didik lain untuk memberikan tanggapan.13 

2. Keaktifan Belajar 

       Keaktifan belajar dari kata aktif berarti giat, menjalankan kewajiban 

dengan rajin, bersemangat dan bersungguh-sungguh. Thorndike 

mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum “law of 

 
13 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, h. 190-191. 
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exercise” yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-

latihan.14 

       Keaktifan belajar yang dialami oleh peserta didik berhubungan dengan 

segala aktivitas yang terjadi, baik secara fisik maupun non fisik. Keaktifan 

akan menciptakan situasi belajar yang aktif. Belajar yang aktif adalah 

suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta didik, 

baik secara fisik, mental intelektual, maupun emosional guna memperoleh 

hasil belajar yang berupa perpanduan antara aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 15 

       Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang optimal. Ketika peserta didik pasif, maka ia hanya akan 

menerima informasi dari guru saja, sehingga memiliki kecenderungan 

untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan oleh guru. 

       Sebagai “primus motor” dalam kegiatan pembelajaran maupun 

kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif memproses dan 

mengolah perolehan belajarnya secara efektif, pembelajar dituntut untuk 

aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. Implikasi prinsip keaktifan 

bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi 

yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu 

tugasnya, membuat karya tulis, membuat kliping, dan perilaku sejenisnya. 

 
14 Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 45. 
15 Karwati, Euis dan Priansa, Donni Juni, Manajemen Kelas (Classroom Management), 

(Bandung: Alfabeta, 2014). 
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Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa lebih lanjut menuntut keterlibatan 

langsung siswa dalam proses pembelajaran.16 

       Jadi, dengan keaktifan belajar siswa akan mampu mengasah otaknya 

dengan cara yang baik. Sehingga dalam proses pembelajaran tidak akan 

terasa monoton, justru akan merasakan kepuasan, kesenangan, dan 

bersemangat untuk bersaing dalam belajar. 

       Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang 

dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Peserta didik juga dapat 

berlatih untuk berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, guru juga dapat 

merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

       Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran adalah: 

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga 

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru yang berhasil 

adalah guru yang memiliki kemampuan dalam menumbuhkan semangat 

serta motivasi belajar peserta didik, yang pada akhirnya akan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. 

2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada peserta 

didik). 

3) Meningkatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. 

 
16 Ibid. 
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4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari). 

5) Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya.  

6) Memunculkan aktifitas, partisipasi peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran.17 

7) Memberi umpan balik (feed back).  

8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa tes, sehingga 

kemampuan peserta didik selalu terpantau dan teratur.  

9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran.  

       Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik 

ialah dengan memberikan stimulus/rangsangan-rangsangan yang menarik 

perhatian peserta didik dan menumbuhkan rasa keingintahuan peserta 

didik mengenai apa yang dipelajarinya. Serta guru tidak bosan-bosannya 

memberikan motivasi agar peserta didik bersemangat dalam belajar. 

3. Hasil Belajar 

       Hasil atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Senada dengan hal tersebut Syah, mengungkapkan bahwa hasil belajar 

ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar peserta didik.  

       Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai 

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut Hamalik, hasil 

 
17 Karwati, Euis dan Priansa, Donni Juni. Manajemen Kelas (Classroom Management), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 154. 



26 
 

 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas. Dari kedua pernyataan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar 

yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Penguasaan hasil belajar oleh 

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan 

motorik. Di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa 

akan mata-mata pelajaran yang ditempuhnya.  

       Menurut Sugihartono dkk tidak semua aktivitas atau perubahan 

perilaku pada siswa dapat dikategorikan sebagai hasil dari proses belajar. 

Ciri-ciri perilaku hasil belajar yang dilakukan oleh siswa meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Perubahan perilaku terjadi secara sadar dan disadari. 

b. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat positif dan aktif. 

d. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat permanen atau relatif menetap. 

e. Perubahan perilaku dalam belajar bertujuan dan berarah. 

f. Perubahan perilaku yang terjadi mencakup seluruh aspek tingkah laku 

individu yang bersangkutan.18 

       Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan 

bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi 

 
18 Muhamad Irham dan Novan Ardy  Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, h. 124-125. 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa. Usman menyatakan bahwa hasil hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan 

instruksional yang direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan 

kedalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor.  

a. Domain Kognitif  

1) Pengetahuan (Knowledge). Kemampuan kognitif meliputi 

pengingatan tentang hal-hal yang bersifat khusus atau universal, 

mengetahui metode dan proses, pengingatan terhadap suatu pola, 

struktur atau setting. Dalam hal ini tekanan utama pada pengenalan 

kembali fakta, prinsip, kata-kata yang dapat dipakai: definisikan, 

ulang, laporkan ingat, garis bawahi, sebutkan, daftar dan 

sambungkan.  

2) Pemahaman (Comprehension). Meliputi penerimaan dalam 

komunikasi secara akurat, menempatkan hasil komunikasi dalam 

bentuk penyajian yang berbeda, mengorganisasikannya secara 

setingkat tanpa merubah pengertian dan dapat mengeksplorasikan.  

3) Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi yang 

baru. Kata-kata yang dapat dipakai antara lain: interpretasikan, 

terapkan, laksanakan, gunakan, demonstrasikan, praktekkan, 

ilustrasikan, operasikan, jadwalkan, sketsa, kerjakan.  

4) Analisa. Menyangkut terutama kemampuan anak dalam memisah-

misah (breakdown) terhadap suatu materi menjadi bagian-bagian 
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yang membentuknya, mendeteksi hubungan diantara bagianbagian 

itu dan cara materi itu diorganisir. Kata-kata yang dapat dipakai: 

pisahkan, analisa, bedakan, hitung, cobakan, test bandingkan 

kontras, kritik, teliti, dsb.  

5) Sintesis. Yang menghasilkan hubungan yang khas, rencana atau 

langkah-langkah tindakan, perangkat hubungan abstrak.19 

6) Evaluasi. Dianggap paling sulit dalam kemampuan pengetahuan 

anak didik. Disini akan meliputi kriteria, norma internal, norma 

eksternal. Kata yang dipakai seperti menyimpulkan, membuat pola, 

merangkai, mengatur dll.20 

b. Domain Kemampuan Sikap (Affective)  

1) Menerima atau memperhatikan. Jenjang pertama ini meliputi sifat 

sensitif terhadap adanya eksistensi suatu fenomena tertentu atau 

suatu stimulus dan kesadaran yang merupakan perilaku kognitif. 

Termasuk di dalamnya juga keinginan untuk menerima atau 

memperhatikan. Kata-kata yang dipakai : dengar, lihat, raba, cium, 

rasa, pandang dan sebagainya.  

2) Merespon. Dalam jenjang ini anak didik dilibatkan secara puas 

dalam suatu subjek tertentu, fenomena atau suatu kegiatan sehingga 

ia akan mencari-cari dan menambah kepuasan dari bekerja 

dengannya atau terlibat di dalamnya. Kata-kata yang dipakai: 

melaksanakan, membantu, menampilkan, menolong, dsb.  

 
19 Nasution, Kurikulum Dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 66. 
20 Bermawy Munthe, Desain Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2009), 41. 
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3) Menilai (Valuing). Jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan 

siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu. 

Kata-kata yag digunakan seperti melengkapi, menggambarkan, 

menggabungkan dan sebagainya.   

4) Mengorganisasikan. Dalam jenjang ini anak didik membentuk suatu 

sistim nilai yang dapat menuntun perilaku. 

5) Karakteristik suatu nilai atau perangkat nilai-nilai. Mengadakan 

sistesis dan internalisasi yang saling berhubungan yang konsisten 

dan bulat termasuk nilai-nilai yang lepas.21 

c. Domain Psikomotorik  

1) Menirukan. Apabila ditunjukkan kepada anak didik suatu action 

yang dapat diamati (observable), maka ia akan mulai membuat suatu 

tiruan terhadap action itu sampai pada tingkat sistem ototototnya dan 

dituntun oleh dorongan kata hati untuk menirukan. 

2) Keterampilan motorik (muscular or motor skills) seperti 

memperlihatkan gerak, menunjukkan hasil, menggerakkan, 

menampilkan, melompat dan sebagainya.  

3) Koordinasi neuromuscular, menghubungkan, mengamati, memotong 

dan sebagainya.22 

       Perubahan salah satu atau ketiga domain yang disebabkan oleh 

proses belajar dinamakan hasil belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari 

ada tidaknya perubahan ketiga domain tersebut yang dialami peserta 

 
21 Nasution, Kurikulum Dan Pengajaran, 71. 
22 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 124. 
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didik setelah menjalani proses belajar. Baik buruknya hasil belajar 

dapat dilihat dari hasil pengukuran yang berupa evaluasi, selain 

mengukur hasil belajar penilaian dapat juga ditujukan kepada proses 

pembelajaran, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Semakin baik proses pembelajaran 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka 

seharusnya hasil belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi 

sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

       Jadi, intinya hasil belajar peserta didik yang diperoleh itu tidak 

hanya nilai akademisnya saja melainkan juga nilai prosesnya sehingga 

peserta didik mampu menerapkan hasil ilmu yang didapatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu hasil belajar yang dihasilkan peserta 

didik mampu menciptakan ide-ide dan keterampilan-keterampilan yang 

luar biasa. 

C. Kerangka Berfikir 

       Kerangka berfikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk 

menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses 

pelaksanaan, hingga akhir.23 Berdasarkan landasan teori dan telaah terdahulu 

di atas, maka diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

a. Jika strategi Everyone is a teacher here ini diterapkan dengan baik maka 

peningkatan keaktifan belajar siswa kelas X IPS MA Putri Ma’arif 

Ponorogo pada mata pelajaran fiqih akan meningkat. 

 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 91. 
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b. Jika strategi Everyone is a teacher here ini diterapkan dengan baik maka 

akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IPS MA Putri Ma’arif 

Ponorogo pada mata pelajaran fiqih akan meningkat. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

       Hipo adalah di bawah, tesis adalah sebuah kebenaran. Disebut sementara 

karena hipotesis baru merupakan jawaban sementara penelitiannya belum 

dilakukan, jadi belum tahu bagaimana hasilnya.24 Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin atau paling tinggi kebenarannya. Adapun pengajuan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi Everyone is a teacher here dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran fiqih kelas X IPS di MA Putri 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2018-2019. 

2. Penerapan strategi Everyone is a teacher here dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran fiqih kelas X IPS di MA Putri Ma’arif 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Tindakan 

Objek penelitian dilaksanakan di MA Putri Ma’arif Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 di kelas X IPS pada mata pelajaran Fiqih dengan materi 

“Dhamman dan Kafalah”.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang memfokuskan pada keaktifan belajar peserta didik, serta hasil 

belajar peserta didik. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi objek 

tindakan kelas adalah:  

1. Keaktifan belajar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung pada mata 

pelajaran Fiqih kelas X Madrasah Aliyah. 

2. Hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Fiqih kelas X 

Madrasah Aliyah. 

B. Setting Subjek Penelitian   

1. Setting atau Lokasi Penelitian  

Penelitian bersifat praktis berdasarkan permasalahan riil dalam 

pembelajaran Fiqih kelas X Madrasah Aliyah Putri Ma’arif ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

2. Karakteristik Subjek Penelitian  

Subjek pelaku penelitian tindakan kelas ini adalah peneliti sendiri, 

sedangkan subjek penerima penelitian tindakan kelas adalah semua peserta 

didik kelas X dengan jumlah peserta didik 26 siswa semester genap tahun 

pelajaran 2018/2019.  

32 
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C. Variabel yang diamati  

Adapun variabel yang diamati dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, 

sebagai berikut:  

1. Variabel proses pembelajaran meliputi:  

a. Keaktifan belajar siswa pada pembelajaran Fiqih dengan materi 

Dhamman dan Kafalah.  

2. Variabel output pembelajaran meliputi:  

a. Hasil belajar siswa pada pembelajaran Fiqih dengan materi Dhamman dan 

Kafalah.  

D. Prosedur Penelitian   

Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti.25 Penelitian merupakan alat pemroses ilmu 

pengetahuan, dan alat tersebut haruslah berjalan dengan cepat dan 

berkelanjutan supaya dapat menghasilkan hasil yang cukup banyak serta 

berkesinambungan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yang berusaha mengkaji dan merefleksikan 

secara mendalam beberapa aspek dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu 

performance guru, interaksi guru dengan peserta didik, interaksi antara peserta 

didik untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun kajian dalam 

penelitian ini adalah tentang upaya meningkatkan keaktifan belajar peserta 
 

25 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas  (classroom action research) 
Panduan Teoritis dan Praktis, (Bandung: alfabeta, 2014), 9. 
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didik dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih melalui strategi 

Everyone Is a teacher Here kelas X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini dibagi ke dalam dua siklus yang 

disesuaikan dengan alokasi waktu dan topik yang dipilih. Dalam penerapannya, 

penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur 

(Cyclical) yang menurut Suharsimi Arikunto dapat dirangkum secara garis 

besar sebagai berikut, bahwa terdapat empat tahapan yang lazim dilalui yaitu 

(1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. Adapun 

model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas  (classroom action research) 
Panduan Teoritis dan Praktis, 33. 
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Gambar : Model Suyadi27 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

       Tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Suharsimi Arikunto diatas dapat diuraikan sebagai berikut:   

1. Perencanaan (Planning).  

Plan (rencana) merupakan serangkaian rancangan tindakan sistematis untuk 

meningkatkan apa yang hendak terjadi.28 Rencana umumnya harus cukup 

fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang tak dapat terduga 

dan kendala Perencanaan yang sebelumnya tidak terlihat. Pada tahap ini, 

peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

 
27 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Jogjakarta: Diva press, 2012), 50. 
28 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 
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Perencanaan  

SIKLUS I 

SIKLUS II 

pengamatan 

Refleksi  

 



36 
 

 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrument 

pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. Pada tahapan ini dilakukan rencana kegiatan dengan 

menyesuaikan strategi pembelajaran yang akan diterapkan sebagai berikut:   

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan 

pelaksanaan proses pembelajaran menyesuaikan dengan langkah-langkah 

pada strategi pembelajaran yang diterapkan. Dalam hal ini guru/peneliti 

menggunakan strategi Everyone Is a teacher Here pada mata pelajaran 

Fiqih.  

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas. 

c. Mempersiapkan instrument untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan.  

2. Melaksanakan Tindakan (Acting).  

Tindakan adalah apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang diinginkan.29 Sedangkan tindakan 

yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan 

terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana.  Hal 

yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap kedua ini peneliti (guru) harus 

berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan.30 Pada tahap 

ini peneliti melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan pada RPP dalam 

situasi yang aktual. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas memiliki tahapan 

tertentu yang disebut dengan siklus. Setiap siklus berisi satu tindakan 

 
29 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka setia, 2011), 220. 
30 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas  (classroom action research) 

Panduan Teoritis dan Praktis, 36. 
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pemecahan masalah yang secara bertahap tindakan ini akan ditingkatkan. 

Masing-masing siklus merupakan satu upaya pemecahan masalah yang 

kemudian hasil analisis dan refleksinya menjadi dasar perencanaan 

peningkatan upaya pada siklus selanjutnya.  

a. Siklus I  

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I 

berdasarkan hasil observasi masalah.  

2) Dilakukan proses pembelajaran Fiqih siklus I sesuai rencana. 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Fiqih siklus I.  

4) Pengumpulan data pembelajaran Fiqih siklus I.  

5) Penyusunan refleksi pembelajaran Fiqih siklus I.  

b. Siklus II  

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus II 

berdasarkan hasil observasi masalah.  

2) Dilakukan proses pembelajaran Fiqih siklus II sesuai rencana.  

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Fiqih siklus II.  

4) Pengumpulan data pembelajaran Fiqih siklus II.  

5) Penyusunan refleksi pembelajaran Fiqih siklus II.  

       Suatu penelitian tindakan kelas dapat terdiri dari beberapa siklus sesuai 

kebutuhan dan batasan masalah yang telah ditentukan. Penelitian yang bersifat 

reflektif dapat diakhiri ketika masalah-masalah yang dialami telah dapat 

diselesaikan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak 2 

siklus.  
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3. Melaksanakan Pengamatan (Observing).  

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.31 Pada tahap ini, yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Mengamati perilaku siswa siswi dalam mengikuti pembelajaran.  

b. Memantau keaktifan kegiatan diskusi/kerjasama antar peserta didik dalam 

kelompok, memantau keaktifan bertanya siswa dan memantau keaktifan 

keterampilan siswa.  

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan materi 

pelajaran.                                                          

d. Mengamati hasil belajar siswa terhadap penguasaan materi pembelajaran.  

4. Melakukan Refleksi (Reflecting).  

Refleksi berasal dari kata bahasa inggris reflection, yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia pemantulan.32 Refleksi adalah kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan.33   Pada tahap ini, yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Mencatat hasil observasi,  

b. Mengevaluasi hasil observasi,   

c. Menganalisis hasil pembelajaran,   

d. Mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan memperbaiki 

siklus berikutnya. 

 
31 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, 63. 
32 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, Penelitian Tindakan kelas, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), 19. 
33 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, 64. 



39 
 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Tabel 3.1 

No  Uraian Febr

uari 

Maret April Mei Juni Juli 

Minggu ke                

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan 

penelitian 

                        

2. Perencanaa

n 

                        

3. Pelaksanaan 

siklus I 

                        

4. Pelaksanaan 

siklus II 

                        

5. Pengolahan 

Data 

                        

6. Penyusunan 

Laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI 

EVERYONE IS A TEACHER HERE  DALAM PEMBELAJARAN FIQIH 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya sekolahan 

       Madrasah Aliyah Putri Ma’arif Ponorogo beralamatkan di jalan Sultan 

Agung No. 81 Kecamatan Ponorogo Kab. Ponorogo. Madrasah ini berada 

satu lokasi dengan Madrasah Tsanawiyah Putri Ma’arif Ponorogo, sehingga 

keduanya memiliki sejarah berdiri yang hampir sama. Kedua Madrasah ini 

memiliki sebutan yaitu Madrasah Mu’allimat. 

       Secara singkat, Madrasah Tsanawiyah Putri Ma’arif Ponorogo didirikan 

pada tahun 1955 dengan nama semula “Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul 

Ulama’”. Lokasi yang ditempati adalah SRNU (Sekolah Rakyat Nahdlotul 

Ulama’) yang sekarang menjadi SD Ma’arif Ponorogo, berada di komplek 

Masjid NU jalan Sultan Agung No.81 Ponorogo, karena menumpang di 

gedung SRNU, maka kegiatan belajar mengajar di madrasah ini 

dilaksanakan pada sore hari.  

       Seiring dengan perkembangan pendidikan dan bertambahnya murid, 

maka lembaga Ma’arif Ponorogo, yang merupakan yayasan yang menangani 

Madrasah tersebut menawarkan sebuah kebijakan agar Madrasah 

Tsanawiyah NU ini masuk pagi. Karena kondisi madrasah pada saat itu 

belum memiliki gedung sendiri, maka akhirnya pada tahun 1956 Madrasah 

40 
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ini dipindahkan ke pondok Durisawo. Sejak perpindahan ini, kegiatan 

belajar mengajar di Madrasah di laksanakan pada pagi hari. 

       Selanjutnya, dengan memperhatikan arahan dan saran-saran Syuriyah 

NU beserta pengurus lembaga pendidikan Ma’arif NU cabang Ponorogo 

kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini dipisahkan antara murid putra 

dan murid putri. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, tepatnya pada 

tahun 1958 lembaga pendidikan Ma’arif NU cabang Ponorogo harus mulai 

memikirkan kelanjutan belajar dari siswi-siswi Madrasah Tsanawiyah yang 

telah menyelesaikan studinya. Dengan kata lain untuk menampung minat 

belajar para alumninya, dan perlu adanya wadah tersendiri. Akhirnya 

Madrasah Tsanawiyah yang putra dirubah namanya menjadi “Mu’allimin 

lengkap NU enam tahun” dan menempati gedung SMP NU (sekarang SMP 

Ma’arif I Jl. Batoro katong Ponorogo). Sedangkan Mts Putri dirubah 

namanya menjadi “Madrasah Mu’allimat lengkap enam tahun” dan kembali 

menempati lokasi disekitar Masjid NU di Jl.Sultan Agung No.81 Ponorogo. 

       Pada tahun itulah Madrasah Aliyah Putri Ma’arif dimulai, yaitu dengan 

naiknya siswi kelas III ke kelas IV Madrasah Mu’alimat NU Ponorogo. 

Hanya saja, karena kurang lengkapnya pengelolaan administrasi Madrasah 

pada saat itu, Madrasah Aliyah Mu’allimat yang notabenya lanjutan dari 

Mts Putri, baru disahkan oleh lembaga pendidikan Ma’arif. Berdiri pada 

tanggal 1 Januari 1962 dengan akta pengesahan pendiri oleh LP Ma’arif 

cabang Ponorogo Nomor.02/MA/62/1982. 
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       Dalam perkembangan selanjutnya, terkait dengan dinamika kebijakan 

dari pemerintah melalui SKB 3 Menteri tahun 1978 mengharuskan 

Madrasah Mu’allimat lengkap enam tahun diubah menjadi jenjang MTs dan 

MA. Dan akhirnya untuk siswa kelas 1,2,3 menjadi MTs Putri Ma’arif dan 

siswa kelas 4,5,6 menjadi MA Putri Ma’arif. 

2. Letak Geografis 

       Secara geografis Madrasah Aliyah Putri Ma’arif Ponorogo ini 

beralamatkan di jalan Sultan Agung No. 81 Kecamatan Ponorogo Kab. 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

       Visi setiap Madrasah merumuskan dan menetapkan serta 

mengembangkannya. Visi Madrasah dimasa yang akan datang (jangka 

panjang) yang diinginkan. Rumus visi menggunakan kalimat keadaan dan 

perlu dijabarkan kedalam indikator-indikatornya, sehingga jelas apa yang 

dicita-citakan. Sedangkan misi merupakan tindakan/upaya untuk 

mewujudkan visi Madrasah yang telah ditetapkan tersebut.Misi merupakan 

penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana 

tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi dengan 

indikatornya. Adapun Visi, Misi dan Tujuan MA Putri Ma’arif ponorogo, 

sebagai berikut: 

a. Visi 

“Terwujudnya anak didik yang unggul  dalam imtaq dan iptek serta 

berakhlakul karimah yang berwawasan Ahlusunnah Wal Jama’ah”. 
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Indikator-indikatornya adalah: 

1) Unggul dalam pembinaan keagamaan islam yang berwawasan 

Ahlusunnah Waljama’ah. 

2) Unggul dalam peningkatan prestasi UNAS.  

3) Unggul dalam peningkatan prestasi BahasaArab. 

4) Unggul dalam peningkatan prestasi Bahasa Inggris 

5) Memiliki lingkungan Madrasah yangnyaman dan kondusif untuk 

belajar. 

6) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

b. Misi 

1) Mengangkat mutu pendidikan  sesuai dengan tuntutan masyarakat  

dan perkembangan Iptek. 

2) Meningkatkan prestasi dalam bidang ekstra kurikuler sesuai dengan 

potensi yang ada. 

3) Melaksankan pembelajaran  dan bimbingan secara optimal  sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

4) Menanamkan wawasan  keagamaan  yang berhaluan Ahlusunnah Wal 

jama’ah. 

c. Tujuan 

1) Menyiapkan peserta didik  agar dapat mengembangkan  diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai 

oleh ajaran islam. 
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2) Menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi anggota masyarakat 

dalam mengadakan  hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial 

budaya dan alam sekitarnya. 

3) Memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada para peserta  dalam 

rangka meminimalkan angka drop out. 

4. Struktur Organisasi 

Nama Sekolah :   MA Putri Ma’arif  Ponorogo 

Nomor Statistik Madrasah :  212356216263 

Nama Kepala Sekolah :  Musthofa Kamali, S.Ag 

Tanggal Pendirian :  1 Januari 1962 

Jenjang Akreditasi  :  Terakreditasi B 

Status  :  Swasta   

   Nama Yayasan                                  :  Yayasan LP Ma’arif NU cabang 

Ponorogo 

 Jumlah Siswa :  65 

Jumlah Rombel :  3 

Jumlah Guru :  15 

Jumlah Tenaga Kependidikan :  15 

Alamat Madrasah :  Jalan Jl. Sultan Agung  No. 81 

Ponorogo  

Kelurahan :    Bangunsari 

Kecamatan :   Ponorogo 

Kabupaten :   Ponorogo 
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Propinsi :   Jawa Timur 

Kode Pos :   63411 

No. Telp. :   0352-481 973 

B. Penjelasan Per-Siklus 

       Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan alur atau tahapan (Perencanaan, 

Tindakan, Observasi dan Refleksi) disajikan dalam 2 (dua) siklus. Adapun 

perincian dari 2 (dua) siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus 1  

a. Perencanaan (Planning)  

       Berdasarkan analisis dan perumusan masalah pada bab sebelumnya. 

Dalam perencanaan ini, hal-hal yang dilakukan ialah:  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

2) Menyiapkan sumber /bahan/alat yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Menyiapkan instrument penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi.  

4) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi.  

b. Pelaksanaan (Acting)  

       Dalam pelaksanaannya terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan 

penutup. Dalam proses pembelajaran meliputi seluruh proses 

pembelajaran meliputi penerapan Strategi Everyone Is a Teacher Here 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 
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pada kelas X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo. Dalam berlangsungnya 

proses pembelajaran, secara garis besar meliputi kegiatan:  

1) Pendahuluan atau kegiatan awal, yaitu kegiatan atau aktivitas untuk 

menarik keaktifan belajar siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran.   

2) Inti, yaitu aktivitas menyajikan atau mempresentasikan pelajaran 

dengan menggunakan strategi yang menarik, sarana dan sumber 

belajar yang relevan, serta melakukan penilaian disela-sela 

pembelajaran sedang berlangsung.  

3) Penutup yaitu aktivitas merumuskan kesimpulan pelajaran bersama-

sama melakukan tindak lanjut dan menutupi pelajaran.  

Adapun langkah-langkah pembelajaran strategi Everyone Is a Teacher 

Here adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan Awal  

a) Guru masuk kelas, mengucapkan salam dan memulai pelajaran 

dengan berdoa.  

b) Apersepsi, Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan 

mengulas beberapa hal yang terkait materi. 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran.  

2) Kegiatan Inti  

a) Peserta didik membaca buku siswa fiqih kelas X tentang 

ketentuan Islam tentang dhamman, Menjelaskan ketentuan Islam 
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tentang kafalah, Membedakan antara dhamman dan kafalah, 

Menjelaskan hikmah dhamman, Menjelaskan hikmah kafalah. 

b) Peserta didik diberi kertas yang berisi materi yang akan dibahas 

c) Setelah itu guru membagikan kertas kosong kepada masing-

masing peserta didik 

d) Guru meminta peserta  didik untuk membuat pertanyaan dari 

bahan tersebut dan ditulis di kertas. 

e) Guru meminta peserta didik mengumpulkan pertanyaan yang 

ditulis 

f) Guru mengocok kertas pertanyaan tersebut, lalu bagikan 

kembali kepada semua peserta didik. 

g) Guru meminta peserta didik membaca dalam hati sambil 

memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

h) Guru memanggil peserta didik secara bergantian untuk 

membaca pertanyaan dan jawaban masing-masing. 

i) Guru meminta peserta didik lain untuk memberikan tanggapan 

sesuai dengan materi 

3) Penutup   

a) Guru menyimpulkan pelajaran.  

b) Guru bersama siswa merefleksikan hasil belajar siswa.  

c) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa.  
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c. Pengamatan (Observing)  

       Observasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran, adapun data yang diperlukan ketika pembelajaran 

berlangsung adalah data hasil belajar siswa. Dengan menggunakan 

strategi Everyone Is a Teacher Here selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Data pengamatan meliputi:  

1) Mengamati keaktifan dalam presentasi siswa dengan memberikan 

penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan materi dengan penilaian maksimal 100 poin dalam 

lembar observasi. 

2) Mengamati keaktifan dalam memberikan tanggapan siswa dengan 

memberikan contreng ( √ ) dalam lembar observasi. 

3) Mengamati keaktifan dalam bertanya siswa dengan memberikan 

contreng ( √ ) dalam lembar observasi. 

       Hasil lengkap observasi keaktifan peserta didik pada siklus I dapat 

dilihat di bawah ini. 

a) Keaktifan dalam presentasi 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus I keaktifan 

dalam presentasi siswa adalah sebanyak 18 dari 26 siswa. Jika 

dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 69,23 %. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar tabel 

dalam lampiran .  
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b) Keaktifan dalam memberikan tanggapan 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus I keaktifan 

dalam memberikan tanggapan siswa adalah sebanyak 16 dari 26 

siswa. Jika dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 61,54 %. Hal 

ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar tabel dalam lampiran .  

c) Keaktifan dalam bertanya 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus I keaktifan 

dalam bertanya adalah sebanyak 17 dari 26 siswa. Jika 

dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 65,38 %. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar tabel 

dalam lampiran .  

d. Refleksi   

       Pada proses pelaksanaan pembelajaran siklus I, hasil pembelajaran 

dengan menerapkan metode everyone is a teacher here sudah cukup baik 

dibandingkan dengan sebelumnya yang masih menggunakan metode 

belajar konvensional. Namun, kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode everyone is a teacher here pada siklus I belum 

mendapatkan hasil maksimal karena strategi belajar ini baru diterapkan 

pertama kalinya sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap peserta 

didik. Selain itu, proses pembelajaran yang belum mencair sehingga 

siswa belum berani menyampaikan materi sesuai dengan keinginan guru, 

belum semua siswa menunjukkan antusias belajar sesuai dengan yang 
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diharapkan, masih ada beberapa siswa yang masih berbicara sendiri, dan 

belum meperhatikan temannya yang sedang presentasi di depan.  

       Setelah melakukan pelaksanaan dan observasi, langkah selanjutnya 

adalah merefleksi tindakan/pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan 

dan merefleksi kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan untuk membuat 

keputusan apakah diperlukan siklus II atau tidak. Selanjutnya mencatat 

hasil belajar uji kompetensi penguasaan masing-masing peserta didik 

terhadap mata pelajaran fiqih pokok bahasan Dhamman dan Kafalah. 

Tabel 4.1 Observasi Keaktifan Peserta Didik pada Siklus I 

Aspek yang diteliti Siswa aktif Prosentase 

Keaktifan dalam presentasi 18 69,23 % 

Keaktifan dalam memberikan tanggapan 16 61,54 % 

Keaktifan dalam bertanya 17 65, 38 % 

       

2. Siklus II     

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan analisis dan perumusan masalah pada bab 

sebelumnya. Dalam perencanaan ini, hal-hal yang dilakukan ialah:  

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

b) Menyiapkan sumber /bahan/alat yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran.  
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c) Menyiapkan instrument penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi.  

d) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi.  

b. Pelaksanaan (Acting)  

       Dalam pelaksanaannya terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan 

penutup. Dalam proses pembelajaran meliputi seluruh proses 

pembelajaran meliputi penerapan Strategi Everyone Is a Teacher Here 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 

pada kelas X IPS di MA Putri Ma’arif Ponorogo.  

       Dalam berlangsungnya proses pembelajaran, secara garis besar 

meliputi kegiatan:  

1) Pendahuluan atau kegiatan awal, yaitu kegiatan atau aktivitas untuk 

menarik keaktifan belajar siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran.   

2) Inti, yaitu aktivitas menyajikan atau mempresentasikan pelajaran 

dengan menggunakan strategi yang menarik, sarana dan sumber 

belajar yang relevan, serta melakukan penilaian disela-sela 

pembelajaran sedang berlangsung.  

3) Penutup yaitu aktivitas merumuskan kesimpulan pelajaran bersama-

sama melakukan tindak lanjut dan menutupi pelajaran.  
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Adapun langkah-langkah pembelajaran strategi Everyone Is a 

Teacher Here adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan Awal  

a) Guru masuk kelas, mengucapkan salam dan memulai pelajaran 

dengan berdoa.  

b) Apersepsi, Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan mengulas 

beberapa hal yang terkait materi. 

c)  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan  

dalam pembelajaran.  

 

2) Kegiatan Inti  

a) Peserta didik membaca buku siswa fiqih kelas X tentang 

Membedakan antara dhamman dan kafalah, Menjelaskan hikmah 

dhamman, dan Menjelaskan hikmah kafalah. 

b) Peserta didik diberi kertas yang berisi materi yang akan dibahas 

c) Setelah itu guru membagikan kertas kosong kepada masing-masing 

peserta didik 

d) Guru meminta peserta  didik untuk membuat pertanyaan dari bahan 

tersebut dan ditulis di kertas. 

e) Guru meminta peserta didik mengumpulkan pertanyaan yang ditulis 

f) Guru mengocok kertas pertanyaan tersebut, lalu bagikan kembali 

kepada semua peserta didik. 
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g) Guru meminta peserta didik membaca dalam hati sambil 

memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

h) Guru memanggil peserta didik secara bergantian untuk membaca 

pertanyaan dan jawaban masing-masing. 

i) Guru menambahkan ice breaking guna memecah kebekuan yang 

terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran 

j) Guru meminta peserta didik lain untuk memberikan tanggapan 

sesuai dengan materi. 

k) Setelah itu guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, 1 kelompok 

akan mempraktikan tentang pelaksanaan dhamman, dan kelompok 

satunya lagi akan mempraktikkan pelaksanaan kafalah. 

l) Siswa mempraktikan pelaksanaan dhamman  dan kafalah secara 

bergantian. 

3) Penutup   

a) Guru menyimpulkan pelajaran.  

b) Guru bersama siswa merefleksikan hasil belajar siswa.  

c) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa.  

c. Pengamatan (Observing)  

Observasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran, adapun data yang diperlukan ketika pembelajaran 

berlangsung adalah data hasil belajar siswa. Dengan menggunakan 

strategi Everyone Is a Teacher Here selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Data pengamatan meliputi:  



54 
 

 

1) Mengamati keaktifan dalam presentasi siswa dengan memberikan 

penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan materi dengan penilaian maksimal 100 poin dalam 

lembar observasi. 

2) Mengamati keaktifan dalam memberikan tanggapan siswa dengan 

memberikan contreng ( √ ) dalam lembar observasi. 

3) Mengamati keaktifan dalam bertanya siswa dengan memberikan 

contreng ( √ ) dalam lembar observasi. 

       Hasil lengkap observasi keaktifan peserta didik pada siklus II dapat 

dilihat di bawah ini. 

a) Keaktifan dalam presentasi 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus II keaktifan 

dalam presentasi siswa adalah sebanyak 24 dari 26 siswa. Jika 

dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 92,30 %. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar tabel 

dalam lampiran .  

d) Keaktifan dalam memberikan tanggapan 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus II keaktifan 

dalam memberikan tanggapan siswa adalah sebanyak 23 dari 26 

siswa. Jika dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 88,46 %. Hal 

ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar tabel dalam lampiran .  
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e) Keaktifan dalam bertanya 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam siklus II keaktifan 

dalam bertanya adalah sebanyak 20  dari 26 siswa. Jika 

dipresentasikan, siswa yang aktif sebanyak 76,92 %. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar tabel 

dalam lampiran .  

 

d. Refleksi   

       Setelah melakukan pelaksanaan dan observasi, langkah selanjutnya 

adalah merefleksi tindakan/pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan 

dan merefleksi kegiatan pengamatan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan untuk membuat 

keputusan apakah diperlukan siklus III atau tidak. Selanjutnya mencatat 

hasil belajar uji kompetensi penguasaan masing-masing peserta didik 

terhadap mata pelajaran fiqih pokok bahasan Dhamman dan Kafalah. 

Tabel 4.2 Observasi Keaktifan Peserta Didik pada Siklus II 

Aspek yang diteliti Siswa aktif Prosentase 

Keaktifan dalam presentasi 24 92,30 % 

Keaktifan dalam memberikan tanggapan 23      88,46 % 

Keaktifan dalam bertanya 20 76,92 % 

 

 

 



56 
 

 

3. Hasil Belajar 

       Dari hasil tes menunjukkan bahwa dalam siklus I yang bisa tuntas 

dalam belajar sebanyak 15 siswa dari 26 siswa. Jika diprosentasikan siswa 

yang tuntas dalam belajar adalah sebanyak 57,69 %. Pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa ialah 74,62. Sedangkan 

nilai KKM yang harus diperoleh siswa ialah 75. Hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi mendalam yang dapat dilihat pada gambar tabel dalam 

lampiran. 

       Sedangkan pada siklus II yang bisa tuntas dalam belajar sebanyak 25 

siswa dari 26 siswa. Jika diprosentasikan, siswa yang tuntas dalam belajar 

adalah sebanyak 96,15%. Pada siklus II menunjukkan nilai rata-rata 96,92, 

yang menunjukkan bahwa nilai siswa sudah melewati batas KKM yaitu 75. 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi mendalam yang dapat dilihat pada 

gambar tabel dalam lampiran. 

Tabel 4.3 Observasi Hasil Belajar Siswa 

Alur siklus Siswa aktif Prosentase 

Siklus I 15 57,69 % 

Siklus II 25 96,15% 

 

C. Proses analisis data per-siklus 

       Proses analisis data sebagai hasil penelitian meliputi keaktifan dalam 

presentasi, keaktifan dalam memberikan tanggapan, dan keaktifan dalam 

bertanya peserta didik dalam proses pembelajaran saat diterapkannya 
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pembelajaran dengan menggunakan strategi Everyone Is a teacher Here serta 

hasil belajar dalam memahami materi pelajaran Fiqih, yang dilaksanakan 

selama II siklus, sebagai  berikut: 

1. Siklus I 

       Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus I, kegiatan yang 

dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Berdasarakan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan diperoleh dua 

jenis data penelitian, yaitu hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan nilai tes akhir mata pelajaran Fiqih bahasan “Pelaksanaan 

Dhamman dan Kafalah”. Dengan menggunakan strategi Everyone Is a 

Teacher Here. Peserta didik berdiskusi dengan salah satu peserta didik 

menjelaskan bahasan materi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara 

masing-masing peserta didik membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik 

bahasan, setelah itu bergantian menjelaskan apa yang diperolehnya di 

depan, dan peserta didik yang lainnya mendengarkan, memberikan 

pertanyaan maupun tanggapan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran Fiqih. 

Hasil penelitian dari siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Aspek yang diamati Jumlah 

penyampaian 

Jumlah 

siswa 

Prosentase 

Keaktifan dalam presentasi 18 26 69,23 % 

Keaktifan dalam memberikan 16 26 61,54 % 
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tanggapan 

Keaktifan dalam bertanya 17 26 65, 38 % 

Ketuntasan Hasil Belajar 15 26 57,69 % 

 

Interpretasi: 

       Pada siklus I ini, hasil pembelajaran sudah cukup baik terhadap 

peningkatan keaktifan dalam presentasi, keaktifan dalam memberikan 

tanggapan, dan keaktifan dalam bertanya. Namun, hasil belajar dalam 

kegiatan pembelajaran belum maksimal dengan apa yang diharapkan. Jadi, 

perlu siklus selanjutnya dengan menggunakan penerapan strategi yang sama 

demi kesempurnaan proses pembelajaran. 

2. Siklus II 

       Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II, kegiatan yang 

dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Berdasarakan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan diperoleh dua 

jenis data penelitian, yaitu hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan nilai tes akhir mata pelajaran Fiqih bahasan “Pelaksanaan 

Dhamman dan Kafalah”. Dengan menggunakan strategi Everyone Is a 

Teacher Here. Peserta didik berdiskusi dengan salah satu peserta didik 

menjelaskan bahasan materi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara 

masing-masing peserta didik membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik 

bahasan, setelah itu bergantian menjelaskan apa yang diperolehnya di 
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depan, dan peserta didik yang lainnya mendengarkan, memberikan 

pertanyaan maupun tanggapan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran Fiqih. 

Hasil penelitian dari siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Aspek yang diamati Jumlah 

penyampaian 

Jumlah 

siswa 

Prosentase 

Keaktifan dalam presentasi 24 26 92,30 % 

Keaktifan dalam 

memberikan tanggapan 

23 26 88,46 % 

Keaktifan dalam bertanya 20 26 76,92 % 

Ketuntasan Hasil Belajar 25 26 96,15% 

 

Interpretasi: 

       Pada siklus II ini, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

everyone Is a Teacher Here menjadikan peserta didik lebih bersemangat dan 

lebih aktif dalam menerima materi dan dalam kegiatan pembelajaran, karena 

dalam kegiatan pembelajaran ini peserta didik belajar bersama, presentasi, 

berdiskusi, dan bermain peran serta guru juga menambahkan ice breaking  

guna memecahkan kebekuan ketika berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar, yaitu dengan membentuk inovasi pembelajaran berupa permainan  

yaitu melempar gumpalan kertas  dari siswa satu ke siswa yang lainnya 

sambil bernyanyi, yang mana apabila lagu berhenti kertas juga harus 
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berhenti dan siswa yang kebagian tempat berhentinya kertas harus maju 

kedepan untuk mempresentasikan jawabannya, sehingga pemahaman dan 

penguasaan materi sangat mengesankan, menyenangkan, tidak 

membosankan dan tidak mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, 

peserta didik tidak segan-segan bertanya kepada guru mengenai materi yang 

belum dipamahi dan kurang jelas sehingga guru dapat membantu peserta 

didik untuk lebih memahami materi pelajaran. 

       Dan dengan adanya bimbingan dari guru menjadikan peserta didik lebih 

menguasai materi. Dengan penguasaan materi dan pencapaian indikator 

pada siklus II ini, maka dapat dikatakan proses pembelajaran berhasil 

diterapkan dengan baik. 

D. Pembahasan  

       Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan pada kegiatan 

pembelajaran siklus I dan siklus II adalah guru sudah maksimal dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan strategi Everyone Is 

a Teacher Here tetapi peserta didiknya belum maksimal dalam menerapkan 

materi pembelajaran dengan menggunakan strategi Everyone Is a Teacher 

Here ini. Guru kurang efektif dalam mengatur tempat duduk peserta didik dan 

suasana kelas yang berakibat pada peserta didik ada yang masih berbicara 

sendiri ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dan tidak memperhatikan 

temannya yang sedang presentasi di depan dan bermain peran. Kemudian 

keaktifan peserta didik masih kurang ditunjukkan sehingga pencapaian hasil 
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belajarnya 15 peserta didik atau hanya 57,69 % dari 26 siswa dan rata-rata 

yang diperoleh  74,62 dari jumlah keseluruhan peserta didik belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 sesuai dengan ketentuan guru.  

       Karena peserta didik ada yang belum menunjukkan keaktifannya dalam 

presentasi, memberikan tanggapan, dan memberikan pertanyaan ketika siswa 

yang lain sedang presentasi, masih ada yang ragu-ragu dan malu-malu dalam 

menyampaikan materi dan dalam memberikan tanggapan, masih ada yang 

belum mencapai harapan, maka kegiatan PTK atau kegiatan pembelajaran 

sebaiknya dilanjutkan pada siklus selanjutnya atau siklus II agar peserta didik 

dapat mencapai hasil yang maksimal. 

       Dalam proses pembelajaran Fiqih pada siklus II ini, sudah meunjukkan 

perubahan yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari suasana kelas yang lebih 

kondusif, keaktifan peserta didik, pemahaman peserta didik terhadap materi, 

pencapaian indikator, dan tujuan pembelajarannya serta perolehan hasil belajar 

hampir keseluruhan sudah mencapai KKM. 

       Penggunaan strategi Everyone Is a Teacher Here secara maksimal dalam 

kegiatan pembelajaran, berakibat pada keaktifan belajar peserta didik dalam 

menunjang penguasaan materi pelajaran menjadi lebih mudah sehingga hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik menjadi meningkat. 

       Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam 

“Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fiqih dengan menggunakan strategi 

everyone is a teacher here pada siswa kelas X IPS di MA Putri Ma’arif 
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Ponorogo tahun pelajaran 2018-2019” menunjukkan hasil yang memuaskan 

bagi siswa, baik perubahan keaktifan belajar maupun perolehan hasil belajar 

peserta didik. Adapun perbandingan kedua siklus ini dapat dilihat pada tabel 

4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6     

     Profil Hasil Penelitian Siklus I dan II 

No Aspek yang diteliti Siklus Jumlah 

pencapaian 

Prosentase 

1. Keaktifan dalam presentasi Siklus I 18 69,23 % 

Siklus II 24 92,30 % 

2. Kekatifan dalam 

memberikan tanggapan 

Siklus I 16 61,54 % 

Siklus II 23 88,46 % 

3. Keaktifan dalam bertanya Siklus I 17 65,38 5 

Siklus II 20 76,92 % 

4. Hasil belajar Siklus I 15 57,69 % 

Siklus II 25 96,15% 

 

       Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil hasil penelitian diatas dapat 

dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Diagram Profil Hasil Penelitian 

 

       Semua aspek menunjukkan adanya peningkatan, mulai dari keaktifan 

dalam presentasi, memberikan tanggapan, bertanya, dan hasil belajar. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengamatan keaktifan dalam presentasi, keaktifan dalam 

memberikan tanggapan, keaktifan dalam bertanya serta hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik sesuai dengan pencapaian KKM yang telah ditetapkan. 

       Berdasarkan pendapat dan pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran 

di lapangan, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Everyone Is a Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan belajar dan 

perolehan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqih di kelas X MA 

Putri Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai 

Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar fiqih dengan menggunakan strategi 

Everyone is a Teacher Here pada siswa kelas X IPS di MA Putri Ma’arif 

Ponorogo tahun pelajaran 2018-2019, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan strategi Everyone is a Teacher Here dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas X IPS di MA Putri 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan yang signifikan pada penelitian siklus I yaitu keaktifan dalam 

presentasi 69,23%, keaktifan dalam memberikan tanggapan 61,54%, dan 

keaktifan dalam bertanya 65,38%. Pada siklus II meningkat menjadi 

keaktifan dalam presentasi 92,30%, keaktifan dalam memberikan tanggapan 

88,46%, dan keaktifan dalam bertanya 76,92%. 

2. Penggunaan strategi Everyone is a Teacher Here dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas X IPS di MA Putri Ma’arif 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Dengan adanya ice breaking sebagai 

media untuk memecahkan kebekuan yang terjadi ketika kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan di siklus II  ketuntasan 

hasil belajar 57,69% di siklus I menjadi 96,15%. Pada siklus I nilai rata-rata 

siswa mencapai 74,62, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa mencapai 96,92. 

64 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah 

Dengan melihat penelitian yang menggunakan strategi Everyone Is a 

Teacher Here, tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan variasi 

strategi yang lain dalam proses pembelajaran Fiqih maupun pada mata 

pelajaran yang lainnya, agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan peluang 

untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan guru serta 

mempertahankan eksistensi MA Putri Ma’arif Ponorogo. 

2. Bagi Guru 

Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak terasa monotan 

dan biasa-biasa saja, hendaknya guru menggunakan strategi pembelajaran 

yang dapat mendorong atau membangkitkan siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran Everyone Is a 

Teacher Here atau dengan menggunakan strategi pembelajaran yang lainnya 

yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar peserta didik yang maksimal. 

3. Bagi Siswa 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran Fiqih dengan 

menggunakan strategi Everyone Is a Teacher Here, diharapkan siswa 

mampu membiasakan belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif serta mampu 

mengekspresikan potensi yang dimilikinya. 
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4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti yang berminat dalam bidang yang sama, dengan segala 

kendala dan keterbatasannya, hasil penelitian ini merupakan informasi awal 

yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 

diharapkan sekiranya peneliti menguji aspek yang lainnya sehingga dapat 

melengkapi khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang penelitian 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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